
SOPAR D’INICI DE TEMPORADA 2018 (01.12.2018)              

Tot just al acabar l’entrega de premis del Campionat Social, tingué lloc, en la sala “Maricel” de l’hotel 

Sunway,  el tradicional Sopar d’Inici de Temporada. 

 

A l’igual que el campionat social, la participació en el sopar també arribà a la xifra rècord de 62 persones, 

que és la capacitat màxima de la sala, per la qual cosa s’hagueren de tancar les inscripcions uns dies abans. 

 

També, a l’igual que l’any passat, fou nombrosa la presència de molts dels joves jugadors de l’Escola 

d’Escacs que havien participat en el campionat Social, juntament amb els seus pares. 

 

 

 

Els actes institucionals quedaren marcats pels jugadors de l’Escola d’Escacs. En primer lloc, el president 

entregà als tres jugadors de l’equip sub-8 :  Martí Marín, Martina del Arco i  Jordi Albà  que aconseguiren 

el 4rt lloc absolut de Catalunya en el Campionat de Catalunya d’Equips d’Edats, celebrat del 12 al 14 

d’octubre a Tossa de Mar, un quadre amb les fotos dels tres jugadors i del seu entrenador Enric Catalan. 

 

 

 



     

                         

 

   



També l’Enric Catalán  rebé el mateix reconeixement, i al mateix temps, rebé també una ampolla de vi amb 

una etiqueta especial que feia esment al recent reconeixement del títol de Mestre Català, per part de la 

FCd’E, pels  mèrits esportius aconseguits en la seva millor etapa competitiva 

                   

Tot seguit el president entregà a Martina Lázaro bonica una placa  en reconeixement per haver sigut la 

nostre primera representant en un campionat del món 

           



            

 

Tot seguit prengué la paraula Paco Moruno que presentà als dos nous membres de la junta : Inés del Arco i 

Carme Sardà, les dues mares d’alumnes de l’Escola, en una mostra evident de la creixent importància de 

l’Escola dintre de la nostre Penya d’Escacs. 

Seguidament, informà també que, aquesta propera primavera, hem aconseguit que Sitges siguir una de les 

5 sub-seus del prestigiós torneig “Calculín”, el que significarà que els nostres jugadors podran competir 

sense haver-se de desplaçar. 

Per últim anuncià que s’estan ultimant els detalls d’un xandall del club, que completarà el “polo” actual que 

ja llueixen els nostres jugadors en competicions oficials. 

Finalment prengué la paraula el nostre president Francesc González que donà la benvinguda als tres nous 

fitxatges sèniors : Carles Grau, Pere Téllez i  Manel Lamelas. 

Seguidament informà que, a causa de l’increment de nens a la nostre Escola d’escacs, es crearà un tercer 

equip Sub-12 per participar en la propera lliga catalana.  

També informà sobre la decisió de crear un Grup “C” al nostre Open Internacional del mes de juliol, per als 

ELOs més baixos, amb la finalitat que els nostres millors jugadors de l’escola hi puguin participar. 

Finalment, i seguint la iniciativa creada l’any passat, el president feu entrega als nous assistents al sopar, 

del llibre sobre els 75 anys d’Història del nostre club, per a que coneguin una mica més la llarga història de 

la Penya. 

 


